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Projekt ReSource a budoucnost hornického Sokolovska   
Svazek obcí Mikroregion Sokolov-východ v červnu 2012 úspěšně zakončil 
tříletý mezinárodní projekt věnovaný budoucnosti těžebních regionů střední 
Evropy. Poslední aktivitou projektu na českém území byla veřejná konference 
konaná 28. 6. 2012 v Královském Poříčí, jíž se zúčastnili zejména zástupci měst 
a obcí z okolí Sokolova. Na programu bylo představení konečných výstupů 
tohoto rozsáhlého projektu a nechyběla ani vášnivá diskuze. 
 
Kromě studií, konferencí a prohloubené sítě 
kontaktů mezi regionálními aktéry je 
hlavním výstupem projektu tzv. Rezoluce. 
Třicítka signatářů z celé Evropy v ní 
schvaluje požadavky směrované na různé 
instituce za účelem efektivnějšího rozvoje 
regionů, jimž v horizontu 10-20 let hrozí 
s poklesem těžby ekonomická a sociální 
krize.  
 
Jedním ze subjektů, jež po zralé úvaze 
připojily pod deklaraci podpis, je i 
Mikroregion Sokolov-východ. Jeho předseda 
a zároveň starosta Královského Poříčí Ing. Ivan Stefan prohlásil: „Deklarace vyjadřuje 
myšlenky a názory, o nichž jsem dlouhodobě hluboce přesvědčen. Ne každý však s nimi 
souhlasí. Jejich prezentace a obhajoba mne stály mnoho úsilí, ale kdo jiný než komunální 
politik  by měl mít odvahu říkat pravdu, kterou ostatní nechtějí slyšet.“  
   
České tečce za ReSourcem předcházela Závěrečná mezinárodní konference (21. 6. 2012, 
Zagorje ob Savi, Slovinsko), kde se k dalším 33 signatářům z celé Evropy připojilo město 
Chodov a MAS Sokolovsko, o.p.s. A právě její ředitelka Ing. Ivana Jágriková představila na 
konferenci průběh celé akce ve Slovinsku.  
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Následovaly dvě prezentace Mgr. Fišera věnované výstupům projektu ReSource. Ty jsou 
uspořádány do tří skupin, v nichž z různých stran řeší otázku, jak by se měly vyvíjet regiony, 
kde se „vše točí okolo těžby,“ která však jednou ustane.  
 

 
 
Jedním ze závěrů pracovní skupiny „Integrativní přístupy“ je poučení, že „nejdůležitějším 
faktorem pro úspěch regionální rozvojové strategie je spolupráce místních aktérů a 
organizací.“ Řečeno na příkladu Sokolovska, dle zkušenosti z evropských regionů v projektu 
ReSource je pro úspěch společného regionálního rozvojového plánu potřeba, aby jej přijali 
nejen úředníci a starostové (úřady, Karlovarský kraj, města a obce), ale také lidé a dotčené 
firmy (např. Sokolovská uhelná, Liapor). Proti strategii hledání kompromisu za cenu ústupků, 
jež vystihuje postoj mikroregionu v tomto projektu, se jednoznačně postavil starosta Jenišova 
Ivan Truksa, zastávající sebevědomé postavení měst a obcí ve vztahu k firmám i 
samosprávným orgánům.  
 
V další prezentaci byly představeny konkrétní výstupy, jež v rámci projektu ReSource nechal 
zhotovit mikroregion Sokolov-východ. Jde o čtyři rozsáhlé rozvojové studie, jejichž zadání 
vychází z hesla „Budování atraktivity a konkurenceschopnosti hornického regionu.“  
 
1) Urbanistická studie rozvoje území Sokolovska (Masterplan) 

Kulturní potenciály 

Integrativní p řístupy k post-težebnímu rozvoji 

Přírodní potenciály   

1 

2 

3 

Kulturní dědictví a identita regionu, obyvatel: 
 

• příprava turistických tras  s hornickými atrakcemi 
• příprava a realizace veřejných akcí (hornické festivaly) 

• tvorba strategií na využití kulturního d ědictví  hornických 
regionů 

Strategické využití přírodních a kulturních potenciálů pro trvale 
udržitelný rozvoj.  

 
Najít to, co bude těžbou opušt ěné, např. infrastrukturu, průmyslové 

objekty, poškozenou či zrekultivovanou krajinu, a zamyslet se, jak tyto 
potenciály využít.  

 

Obnovitelné zdroje energie: 
 

• produkce biomasy na zrekultivovaných plochách,  
• důlní vody jako zdroj geotermální energie   
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Cílem masterplanu bylo zpracovat konkrétní rozvojové návrhy za účasti všech dotčených 
subjektů (tzv. komunitní plánování). Tyto návrhy vychází z rozsáhlé socio-ekonomické 
analýzy a mohou být zahrnuty do územně plánovací dokumentace, popř. rovnou realizovány. 
Autor masterplanu Ing. Martínek upozornil: „Největší výhodou Sokolovska je možnost 
zásadně ovlivňovat jeho utváření při procesu utlumování těžby uhlí. Vizi těchto změn jsme 
společně stanovili takto: Sokolovsko 2030 – průmyslové a rekreační centrum Karlovarského 
kraje za podpory odborného vzdělávání a vytváření podmínek pro schopné.“ 
 

 
Obr.: Důl Družba a Jiří a návrhy projektů v masterplanu 

 
A jaké stavby architekti naplánovali? Kromě již dlouho uvažovaného jezera Jiří s hladinou 
na kótě 394 m.n.m. jsou to stavby na Smolnické výsypce (rozhledna ze zakladače, hornické 
muzeum, areál pro off-road vozidla ad.), malé přístavy, veslařský areál s regatou u Lomnice, 
areály pro vývoj a výrobu tepelných čerpadel a malých plavidel, výzkumné centrum 
revitalizace krajiny a další.  
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Obr.: Masterplan 

 
2) Plán zapojení hornických atrakcí do turistických cest 
Ing. Martínek do detailu navrhnul výstavbu rozhledny v Královském Poříčí a na Smolnické 
výsypce. Oba tyto dlouhodobé záměry jsou připraveny k realizaci.  
 
Chodov, Smolnická výsypka u Bílé vody Královské Poříčí 

Výška: 30,4 m 
Realizace: 14,4 mil. Kč 

Výška: 25 m 
Realizace: 7,6 mil. Kč 

Výška: 19 m 
Realizace: 5,1 mil. Kč 

   

 
3) Geotermální energie z důlních zdrojů 
Cílem studie bylo prozkoumat možnosti využití důlní vody k vytápění budov v Dolním 
Rychnově. Průzkumný vrt v Revoluční ulici poblíž Rychnovského potoka však narazil na 
mimořádně nepropustné podloží, jež vydalo pouze 0,33 l/s, tj. 28,5 m3/den vody, jež při 
využití teplotního spádu 10°C/2°C umožní získat 11 kW tepelného výkonu. Jinde však lze 
uvažovat o řádově vyšší vydatnosti. Dále byly pořízeny projektové dokumentace na vytápění 
obecních budov pomocí tepelných čerpadel a návrh na geotermální elektrárnu pro 
průmyslovou zónu.  
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Průzkumný vrt HDR1 Historický hlubinný důl 

 
4) Strategie využití dědictví hornictví v regionu  
Mikroregion nechal zhotovit jednak studii na téma Změna image Sokolovska a jednak na 
téma Využití hornických kroj ů pro rozvoj cestovního ruchu. Zajímavostí je, že bylo 
pořízeno 16 střihů replik hornických krojů, které si posléze starostové a starostky nechali ušít.  
 

  
Setkání hornických měst a obcí České republiky: starostové a starostky v krojích. 

 
Na konferenci vystoupila jako host Ing. Iva Mazurová, vedoucí odboru rozvoje a dotací 
města Most. Popsala rozvoj Mostu ve vztahu k těžbě uhlí. Zajímavé bylo porovnání 
vlastnických vztahů k pozemkům, na nichž se těží či těžilo. Pozemky jsou ve vlastnictví 
státního podniku Palivový kombinát Ústí nad Labem, který je pronajímá  těžebním 
společnostem. Po ukončení rekultivací mají města a obce právo přednostního odkupu 
některých těchto pozemků podle vlastního výběru. Na Sokolovsku pozemky zůstávají 
současnému vlastníkovi Sokolovské uhelné.   
 
Evropská komise vybrala projekt ReSource jako jeden z nejúspěšnějších v programu Central 
Europe, a přidělila mu proto dodatečné prostředky na propagaci výstupů. Díky tomu si bude 
moci veřejnost ve vybraných městech prohlédnout informační panely o zmíněných studiích.  
 

Všechny prezentace a výstupy si můžete prohlédnout na stránkách www.sokolov-vychod.cz. 
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